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Het genus Campoplex
(Subfam. Ophioninae. Fam. Ichneumonidae)

door

H. G. M. TEUNISSEN

Onderstaand artikel beoogt het determineren van de ogenschijn-

lijk eenvormige soorten van het genus Campoplex te vergemakke-
lijken. Bij het determineren van deze soorten waren wij tot nu toe

aangewezen op de samenvattende tabel van Schmiedeknecht.
Maar aan deze tabel kleven zulke aanzienlijke fouten aan, dat haar
gebruik vaak niet tot het gewenste doel voert. Förster heeft in

zijn „Monographie der Gattung Campoplex" (1868) een tabel ge-

geven, die ook nu nog zeer goed bruikbaar is, maar waarvan het

grootste gebrek is, dat de soortsplitsing te ver is doorgevoerd. Ove-
rigens moet het werk van deze auteur voorbeeldig genoemd worden
en kan het bij een diepergaande bestudering van dit genus niet ge-

mist worden.
De ichneumoniden die tot het genus Campoplex behoren zijn als

zodanig reeds op het eerste gezicht te herkennen aan het sikkel-

vormige, zijdelings afgeplatte achterlijf en de niet verdikte achter-

tarsen. Men kan de soorten, die tot dit genus behoren hoogstens

verwisselen met sommige Trophocampa-soorten, die echter een
witte ring hebben aan de uiterste basis der achterschenen, wat bij

Campoplex nooit voorkomt.

Tabel der mij bekende en verwante soorten.

1. Het eerste sterniet korter, evenlang of bij uitzondering tot

1J4 X zo lang als dat van het 2e segment, het midden van
de postpetiolus bereikend. Meestal grotere soorten 2

—. Sterniet van het eerste segment langer, meestal dubbel zo lang

als dat van het 2e segment, naar voor niet tot het midden van
de postpetiolus, naar achter tot aan de luchtopeningen van het

2e segment reikend ; deze ver achter het midden. Middelgrote

en kleine soorten 41

2. Achterlijfsmidden sterk zijdelings samengedrukt, met een vrij

scherpe rugkant. Het 2e tergiet ook sterk samengedrukt. Ab-
scissula in de achtervleugel meestal meer dan 2 X zo lang als

de teruglopende ader. Achterschenen lichtgeel tot roodgeel.

Achterlijfsmidden geelrood tot geel 3
•—. Achterlijf minder sterk zijdelings afgeplat. De middelste ter-

gieten met een min of meer afgeronde rugkant ; het 2e achter-

lijfssegment niet zijdehngs samengedrukt. Achterlijfsmidden

bruinrood. Achterschenen roodgeel tot bruinrood 15
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3. Achterlijfsmidden meer of minder roodgeel. Wanglijst meestal

zwak, niet in een punt eindigend 4
—. Achterlijfsmidden citroengeel. Wanglijst sterk ontwikkeld, in

een punt eindigend 13

4. Voorhoofd met een sterk ontwikkelde kiel, Borstzijden tussen

de bestippeling glad. 14—20 mm carinifrons Holmgr.
—. Voorhoofd zonder of met zwakke kiel. Borstzijden tussen de

bestippeling gerimpeld of leerachtig 5

5. Zijrand van het 3e segment vooraan niet afgezet. (Förster
noemt dit ,, auf gebogen" ; de afgezette rand is iets verdikt en

soms ook wat opgebogen) 6

—. Het voorste gedeelte van de zijrand van het 3e segment af-

gezet. ' 10

6. Achterschenen aan het einde zwart. Borstzijden fijn bestippeld,

geheel mat. Areola druppelvormig, lang gesteeld. 12—14 mm.
{consimilis Schmied.) confusus Forst.

—, Achterschenen aan het einde licht gekleurd. Borstzijden grover

bestippeld, fijn gerimpeld, maar min of meer glanzend. Areola

van andere vorm, niet lang gesteeld 7

7. Stigma en tegulae pekkleurig. Nervellus nauwelijks merkbaar

gebroken. Achterschenen met zwartachtige basis. Voordijen

geelrood met zwarte middenvlek. 14 mm. ... Utigiosus Haberm.
—. Stigma en tegulae geelbruin. Nervellus duidelijk gebroken.

Achterschenen met lichtgekleurde basis 8

8. Mesopleuren met grove bestippeling, de stippels op meerdere

plaatsen groter dan de tussenruimten. De indruk voor het

speculum met een scherpe, regelmatige lengterimpeling. Achter-

dijen aan het eind weinig rood getekend, achterschenen geheel

geel. 14—20 mm falcatov Thunb.
—, Mesopleuren minder grof bestippeld, meestal de stippels niet

groter dan de tussenruimten 9

9. Epicnemiën geheel ontwikkeld. Metathorax met gedeelten van
lengtelijsten. Achterdijen naar het einde toe rood gekleurd.

Tegulae roodachtig. 12—16 mm obliteratus Holmgr.
—. Epicnemiën onvolledig. Metathoraxlijsten ontbrekend of zwak.

Achterdijen geheel zwart. Tegulae geel. 7]/2 —9 mm
praecox m.

10. Mesopleuren zeer fijn en verstrooid bestippeld. Wanglijst ster-

ker ontwikkeld, aan het einde afgerond. Achterlij f skieur helder

geelrood. 12—14 mm libertatis m.
—. Mesopleuren dichter en sterker bestippeld. Wanglijst niet opval-

lend krachtig. Achterlij f skieur donkerder roodgeel 11

11. De zwarte zijlijn van het 3e segment hgt boven de zijrand.

Lengtegroeve der mesopleuren leerachtig, zonder lengterimpe-

ling. Voorhoof dsgroef met korte middenkiel. 16 mm
mactator Forst.

—. De zwarte zijlijn van het 3e segment ligt op de zijrand zelf.

De lengtegroeve der mesopleuren met fijne lengterimpehng.
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Voorhoofdsgroef zonder korte middenkiel 12

12. Voorhoofd met kiel, overal rimpelig. Mesopleuren gedeeltelijk

rimpelig tussen de bestippeling. Areola breed zittend. Achter-
dijen geheel zwart. 15- —16 mm tugifer Forst.

—. Voorhoofd zonder kiel, minder ruw. Mesopleuren leerachtig

tussen de bestippeling, de sculptuur minder ruw. Areola kort

gesteeld. Achterdijen aan het eind roodgeel. 12—16 mm
». pugillator L.

—. Voorhoofd zonder middenkiel, boven de voelsprietgroeven met
straalsgewijs verlopende korte sterke rimpels. De voelspriet-

groeven elkander in de mcdiaanlijn sterk genaderd
infestus Forst.

13. Bijna de gehele eindhelft der achterschenen zwart. 7- —8 mm.
calceatus Brauns

—. De achterschenen geheel geel 14

14. Schacht geheel bleekgeel. 9 mm [laviscapus Thoms.
—. Schacht zwart. 8—14 mm

{angustatus Thoms.) oxyacanthae Boie

15. Zeer grote soort van 19 mm. De achterdijen aan het eind rood.

femorator Bridgm.
-—. Kleinere soorten 16

16. Van de voelsprietbasis lopen korte lijsten straalvormig naar

boven en buiten. Voelsprietgroeven oorvormig verdikt. 8—10

mm [costulatus Bridgm.?) anceps Holmgr,
—. Boven de voelsprietbasis geen straalvormige lijsten 17

1 7. Achterschenen met geelachtige lengtevlek aan de buitenzijde ;

achterdijen aan de eindhelft rood. 7 mm
Habermehli Kriechb.

—, Achterschenen zonder lichtgekleurde lengtevlek 18

18. Achterdijen geheel rood. Achterlijf met smalle bruinrode ring

op de grens van 2e en 3e segment. 12—16 mm
cultrator Grav.

—. Achterdijen geheel of ten dele zwart 19

19. Mesopleuren geheel of gedeeltelijk met gladde tussenruimten

tussen de bestippeling , 20
—

. Mesopleuren zonder gladde tussenruimten 24

20. Achterlijfseinde rood. Segment 6 en 7 bovenop met zwarte

streep. Dijen en schenen bruinrood. 12 mm.
castaneipes Thoms.

—: Achterlij f seinde zwart. Dijen zwart 21

21. Petiolus met dwarsrimpels op de zijkant. Kop naar achter weinig

versmald cf. nitidulator Holmgr.
—. Petiolus zonder dwarsrimpels op de zijkant 22

22. Metathorax met talrijke parallele dwarsrimpels, welke tot op
de zijkant doorlopen. 15—16 mm rugulosus Forst.

—. Metathorax niet met doorlopende dwarsrimpels. Kleinere

soorten. 23

23. Achterlijf zwart. Achterschenen geel, aan basis en einde zwart.
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10—12 mm {nobilitatus Holmgr.) myrtillus Desv.
-

—

: Achterlijf niet geheel zwart, min of meer glanzend naar het

einde. Voorhoofd met zwakke kiel. 11 —15 mm. ... politus Forst.

24. Het 3e segment zonder of met zeer korte afgezette zijrand.

Teruglopende ader meestal achter het midden der areola 25
—. De afgezette zijrand van het 3e segment vrij lang. De terug-

lopende ader voor het midden der areola 29.

25. Achterschenen citroengeel. Achterlijfsmidden met smalle geel-

rode ring. Metathorax zonder lengtelijsten. 7}/2 —9 mm
praecox m.

. Achterschenen donkerder. Lichte achterlij f skieur meestal uit-

gebreider 26
26. De zijrand van de petiolus voor het groefje met dwarsrimpels.

Het 3e segment achter zwart getekend. Teruglopende ader in

of achter het midden der areola. 10—12 mm. ... insignitus Forst.—
. Het 3e segment geheel rood 27

27. Voordijen geheel rood. Metathorax zonder veldjes. Schildje

bijna tot aan het einde gerand. Lengte-indruk der mesopleuren
met zeer fijne rimpeltjes. Derde tergiet met korte zwarte zijlijn,

slechts aan de basis afgezet. Tegulae S geel. 11,5 mm
balticus Haberm.

—. Niet al deze kenmerken tezamen 28

28. Het 3e segment met lange zwarte zijlijn onder de luchtopenin-

gen. De teruglopende ader bijna voor het midden inmondend.
Wangen zeer kort. Zijrand van het 3e segment vooraan ge-

bogen. 12—14 mm vigilator Forst.

—, Het 3e segment slechts met korte zwarte zijlijn. De teruglopen-

de ader echter achter het midden inmondend. De wangen ta-

melijk lang. Kleine soort van 9 mm genalis Thoms.
29. De zijrand van de petiolus met min of meer duidelijke dwars-

rimpels. Kop naar achter weinig versmald 30
—. De zijrand van de petiolus zonder dwarsrimpels 31

30. Metathorax met krachtige lengtelijsten. Voelsprieten kort. Post-

petiolus breed met ronde zijden. De teruglopende ader voor

het midden der areola. 12—14 mm nitidulator Holmgr.
—. Metathorax met zwakke lengtelijsten. Voelsprieten langer. Post-

petiolus met parallele zijden, niet veel breder dan de petiolus. De
teruglopende ader in of achter het midden van de areola.

cf. insignitus Forst.

31. Mandibulae meestal zwart. Legboor langer dan de petiolus.

Voelsprieten kort, bij het $ sterk ingerold. Nervellus ongeveer

in het midden gebroken. Schildje gewelfd, zeer fijn bestippeld,

grotendeels leerachtig. 9—12 mm terebrator Forst.

—. Mandibulae meestal licht gekleurd (bruinzwart tot geel). Leg-

boor korter 32

32. Het 5e achterlijfssegment geheel of voor meer dan de helft

rood 34
—. Het 5e achterlijfssegment zwart of hoogstens aan de basis
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smal rood 34
33. Beiderzijds in de ooguitranding een verheven punt (soms ont-

brekend). Metathorax sterk en regelmatig dwarsgestreept.
Achterlijf niet sterk samengedrukt. 10—12 mm

Försteri nov. nom. [pugillator auct. nee. L.)—
. In de ooguitranding geen verheven punt. Achterlijf vrij sterk

samengedrukt. Metathorax van basis tot einde grof en regel-

matig dwarsgestreept. 12- —13 mm
.. fransversostdatus Schmied.

34. Metathorax zonder lengtelijsten. In de ooguitranding een min
of meer verheven punt. De lengte-indruk der mesopleuren ge-
heel fijn dwarsrimpelig. Voor de postpetiolus op de bovenzijde
een groefje, op de zijkant een min of meer diepe indruk.
7- —11 mm [foveolatus Forst.) contumax Forst.—. Metathorax met duidelijke, soms zwakke lengtelijsten. Meestal
grotere soorten. Voor de postpetiolus geen groefje 35

35. Bij het 9 de tegulae en voordijen rood ; bij het $ alle trochan'

teren, onderzijde der voorheupen en tegulae lichtgeel. De in-

druk van het metanotum overal grof onregelmatig rimpelig, de
lengte-indruk der mesopleuren boven zwak dwarsrimpelig, on-
der leerachtig. 10—12 mm subaequalis Forst.

—. Bij het ? de tegulae en de basaalhelft der middendijen zwart ;

bij het $ heupen en trochanteren niet Hchtgeel gekleurd. 36
36. De metathoraxlijsten volledig, met area basalis en areae supero-

externae. 37—
. Metathorax zonder area basalis ; area superoexterna slechts

naar het midden toe duidelijk begrensd 40
37. Het 2e segment achter voor de helft rood. De zwarte zijlijn

van het 3e segment aan het einde gevorkt. 14 mm
. bifidus Thoms.—

. Het 2e segment minder rood of zijlijn niet gevorkt 38
38. Schildje met gladde glanzende tussenruimten tussen de punten,

slechts naar het einde toe rimpelig. Wangen lang. Voelsprieten

bij het 9 sterk ingerold. Kop naar achter weinig versmald. Van
de luchtopeningen van het eerste segment af loopt naar achter

een min of meer duidelijke zijlijst. Stigma geelrood. Achter-
schenen bruinrood, aan het einde verdonkerd. Segment 5 boven-
op bijna geheel zwart, op zij min of meer rood

cf. nitidulator Holmgr.
—. Niet al deze kenmerken te zamen 39

39. Stigma bruin. Het 4e achterlijfssegment aan de basis smal rood.

Achterschenen rood met bruin einde. 10 mm
areolatus Brauns

—. Stigma zwartachtig. Het 4e achterlijfssegment en basis van 5e

rood. Achterschenen zwartachtig, van voor onduidelijk geel-

achtig getekend. 13 mm silvicola Haberm.
40. Stigma roodgeel. Schildje plat, grof bestippeld, overal met rim-

pelige tussenruimten. Lengte-indruk der mesopleuren dwars-
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rimpelig ; speculum leerachtig, zwak glanzend. Nervellus iets

onder het midden gebroken. 12—14 mm
( stragifex Forst. ) delusor Thunb.

—. Stigma zwartachtig. Schildje aan de basis grof bestippeld met
leerachtige, aan het einde rim.pelige tussenruimten. Lengte-

indruk der mesopleuren naar boven dwarsrimpelig, naar onder
leerachtig ; speculum smal, glad. Nervellus diep onder het mid-

den gebroken. 14—15 mm adjunctus Forst.

41. Lichaam geheel zwart. Achterschenen bleekgeel, aan basis en
aan einde breed zwart cf. Trophoctona vidua Grav.

—. Achterlijfsmidden rood getekend 42

42. Nervellus boven het midden gebroken. Poten zwart ; voordijen,

middendijen aan het einde en schenen rood ; achterschenen aan
basis en einde zwart. 10—11 mm xenocamptus Forst.

—. Nervellus onder het midden gebroken 43

43. Voelsprietgroeven aan de bovenzijde oorvormig verdikt ... 44
—. Voelsprietgroeven niet oorvormig 46

44. Costa pleuralis ontbrekend ; glymmen ontbreken. 2e Tergiet

aan de achterzijde nauwelijks roodachtig. Dijen der voorpoten

aan de onder- en achterzijde grotendeels zwart. Achtersche-

nen en stigma zwart. 13—16 mm pineticola Holmgr.

—. Costa pleuralis volledig ; glymmen duidelijk. 2e Tergiet aan de

achterzijde breder rood. Stigma rood 45

45. Nervellus oppositus. De gehele lengte-indruk der mesopleuren

met lange, scherpe, regelmatige dwarsrimpels, welke zich ook

op het speculum voortzetten. Lengte-indruk van de metathorax

met krachtige dwarsrimpels, welke zich op de zijden voortzet-

zetten. Area pleuraHs dicht, grof bestippeld, tussenruimten tus-

sen de stippels zeer klein. 12—15 mm auritus Kriechb.

—. Nervellus antefurcaal. Lengte-indruk der mesopleuren naar be-

neden met kortere minder scherpe lengterimpels. De lengte-

indruk van de metathorax alleen in het midden met dwars-

rimpels ; de areae dentiparae netachtig gerimpeld ; areae pleu-

rales fijner bestippeld, de tussenruimten tussen de punten meer

dan puntgroot. 8—10 mm anceps Holmgr.

46. Achterschenen zwart of voor het kleinste gedeelte bruin ge-

tekend. Het 3e segment zonder of met heel korte zwarte zij-

streep 47
—. Achterschenen geheel of ten dele licht gekleurd 62

47. Mesopleuren geheel of gedeeltelijk met gladde tussenruimten

tussen de stippels 48
—. Mesopleuren met leerachtige tussenruimten 53

48. Mesonotum glanzend, met gladde tussenruimten tussen de be-

stippeling. Kop naar achter slechts weinig versmald. 10—̂12

mm bucculentus Holmgr.

—. Mesonotum mat, leerachtig 49

49. Indruk van de metathorax met krachtige dwarsrimpels. Voor-

hoofd niet gekield. Legboor lang. 9—11 mm
lapponicus Holmgr.
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—. Indruk van de metathorax met krachtige dwarsrimpels. Leg-
boor korter 50

50. Voorhoofd niet gekield. Teruglopende ader- voor het midden
der areola inmondend ; deze gesteeld. 9—10 mm

punctatus Bridgm.
—. Voorhoofd met kiel. Teruglopende ader vaak achter het midden

van de zittende areola 51

51. Voorhoofd zeer scherp gekield. Achterlijfsrug meestal bovenop
min of meer verdonkerd. Teruglopende ader voor het midden
van de meestal zittende areola inmondend

cf. spinipes Thoms.
-—. Voorhoofd fijn gekield. Teruglopende ader achter het midden

van de areola inmondend 52
52. Areola breed zittend, pentagonaal. Zijgroefjes van het eerste

segment klein. Borstzijden leerachtig, zwak glanzend, boven
soms met gladde tussenruimten c/. dubiosus Forst.

—. Areola zittend. Zijgroefjes van het 1. segment geheel ontbre-

kend. Borstzijden met gladde punttussenruimten. 9—11 mm. ...

aver sus Forst.

53. Costa pleurahs ontbreekt of is vervaagd. Metathorax bijna zon-

der lijsten. 9—11 mm sty gius Forst.

—. Costa pleuralis zeer duidelijk 54

54. Areola breed zittend teruglopende ader achter het midden.

Voorhoofd niet gekield. Borstzijden sterk bestippeld, leerach-

tig ; speculum mat. Metathorax zonder lijsten. Het 2e segment
aan het einde, 3e en 4e segment geheel rood. 10—12 mm

dubiosus Forst.

—. Areola gesteeld 55

55. Kop achter de ogen nauwelijks versmald. Poten, vooral de dijen

krachtig. Voorhoofd niet gekield. Areola gesteeld ; teruglopen-

de ader achter het midden. Stigma roodachtig. 11 mm
crassipes Thoms.

-—. Kop achter de ogen duidelijk versmald 56

56. Voorhoofd zonder kiel. Stigma zwartbruin. Nervellus niet ge-

broken. Areola gesteeld, de teruglopende ader achter het mid-

den. Einde van het 2e segment en segment 3 en 4 rood. 8 mm.
incompletus Bridgm.

—. Voorhoofd gekield. Stigma meestal roodachtig-geel 57

(Opm, : Hieronder valt ook lateralis Kriechb., maar de

hoedanigheid der epicnemiën is onbekend).
57. Minstens segment 3—5 geheel rood. Epicnemiën der borstzij-

den ontbreken. Areola kort gesteeld, teruglopende ader uit het

midden ontspringend. 8—9 mm erythrogaster Forst.

—
'. Het 5e segment geheel zwart. Epicnemiën volledig 58

58. Metathorax slechts met zeer zwakke sporen van lijsten 59
-—. Area superoexterna minstens naar binnen toe duidelijk be-

grensd, meestal ook verdere sporen van lengtelijsten aan-

wezig 60
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59. Achterlijfssegmenten 2 en 3 rood met zwarte rugstreep ; seg-
ment 4 grotendeels aan de zijden rood, de volgende segmenten
slechts rood gevlekt ; ook achterlijfseinde is roodbruin. Lucht-
openingen van het 3e segment ongeveer even ver van de basis

als van de zijden gelegen. Achterlijf zeer sterk gecomprimeerd
en opvallend glanzend. Areola lang gesteeld, de teruglopende
ader voor het midden inmondend. 1 1 mm alpinus Strobl—

. Segment 2 aan het einde, 3 en 4 geheel rood, het 4e aan de
achterrand zwart. Luchtopeningen van het 3e segment verder
van de zijrand afstaand dan van de basis. Achterlijf niet sterk

glanzend. Areola zittend, de teruglopende ader achter het mid-
den inmondend. 7 mm debilis Forst.

60. Acetabula smal, in het midden niet ingekeept. Voorhoofdskiel
loopt in de voorhoof dsgroeve door. Het 2e achterlijfssegment

slechts aan het einde rood. Borstzij den zeer dicht bestippeld,

mat. 7—9 mm tenuis Forst.—. Acetabula breed, in het midden met inkeping. Voorhoofdskiel
niet doorlopend. Het 2e achterlijfssegment aan het einde breder

rood 61

61. Voelsprieten krachtig, voorlaatste leden breder dan lang. Me-
tathorax-lengte-indruk overal onregelmatig rimpelig. Areola
zeer kort gesteeld. 9—10 mm notabilis Forst.

—. Voelsprieten slanker, voorlaatste leden langer dan breed. Me-
tathorax-lengte-indruk aan de basis fijn rimpelig, ongeveer
vanaf het midden met dwarsrimpels. Areola langer gesteeld.

8—9 mm heterocerus Forst.

62. Borstzijden glanzend met gedeeltelijk gladde tussenruimten. 63
-—. Borstzijden mat, met leerachtige tussenruimten tussen de

punten 69

63. Achterdijen roodgeel. Borstzijden boven met gladde tussen-

ruimten tussen de punten cf. annexus Forst.
-—. Achterdijen zwart 64

64. Postpetiolus beiderzijds rood getekend. Het 2e segment aan de
zijden, het 3e en 4e geheel rood, op de rug zwart, het 3e seg-

ment met lange zwarte zijstreep. Voorhoofd met kiel. Het ge-

hele lichaam vrij sterk witachtig behaard. Areola zittend, terug-

lopende ader in het midden. 13—15 mm signator Brauns
—. Postpetiolus geheel zwart 65

65. Epicnemiën aan de voorzijde der mesopleuren volledig ... 66
—. Epicnemiën ontbrekend of onvolledig 67
66. Voorhoofd zwak gekield, Mesopleuren zeer dicht en fijn be-

stippeld, onder met leerachtige, boven met gladde tussenruim-

ten tussen de stippels. Lengte-indruk van het metanotum sterk

dwarsrimpelig. Achterschenen en stigma roodgeel. Areola breed

zittend. 7. mm aemulus Forst.

—. Voorhoofd met sterk verheven kiel. Mesopleuren meer of min-

der dicht bestippeld, met bijzonder voor boven gladde tussen-

ruimten tussen de punten. Lengte-indruk van het metanotum
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onregelmatig rimpelig. Achterschenen bruinrood, stigma zwart-

bruin ; Areola kort gesteeld. Achterlijf vrij sterk glanzend. 12

—

14 mm carinifer m.

67. De lengte-indruk der mesopleuren zonder scherpe dwarsrim-
pels. Het 3e segment aan de basis zwak afgezet, met zwarte zij-

streep, die zich spoedig van de zijrand verwijdert ! Tegulae
zwart. De luchtopeningen van het 3e segment liggen dichter

bij de zijrand dan bij de basis. 14 mm perditoc Forst.

(N.B. Verwar deze soort niet met carinilrons Holmgr. !)

—. De lengte-indruk der mesopleuren met scherpe dwarsrimpels.

Het 3e segment aan de basis niet afgezet. Tegulae lichter. De
luchtopeningen van het 3e segment even ver of verder van de

zijrand af dan van de basis. Kleinere soorten 68

68. Voorhoofd met zeer scherpe kiel. Mesopleuren grof bestippeld,

glad glanzend, weinig gerimpeld. Area superoexterna met zeer

scherpe volledige lijst. Slechts sporen van epicnemiën aanwezig.
10- —13 mm spinipes Thoms.

—. Voorhoofd scherp, doch fijner gekield. Mesopleuren dichter

en fijner bestippeld, vooral onder sterker leerachtig. Area su-

peroexterna niet of zwak begrensd. Epicnemiën gedeeltelijk.

vooral naar onder toe ontwikkeld. 8—̂10 mm
( circumcinctus Forst. ) subcinctus Forst,

69. Acetabula (de verheven lijst aan de voorzijde van het mesoster-

num) doorlopend. Het 2e segment slechts aan de uiterste eind-

rand licht gekleurd 70
—. Acetabula in het midden onderbroken (diep ingesneden) of het

2e segment met brede rode eindrand 75
70. Voorlaatste voelsprietleden duidelijk langer dan breed. Petiolus

zonder zijgroefje. Buitenhoek van de discoidale cel stomp. Ach-
terschenen bruin, in het midden roodachtig doorschijnend. 8^
10 mm tenuis Forst.—

. Voorlaatste voelsprietleden quadratisch of breder dan lang. Pe-
tiolus met zijgroefje. Buitenhoek van de discoidale cel niet op-
vallend stomp. Achterschenen in het midden uitgebreider rood-
achtig 71

71. Metathoraxindruk in het midden krachtig, naar het einde toe

regelmatig dwarsrimpelig. Achterdijen roodgeel. Segment 4

bovenop en achteraan grotendeels verdonkerd. 7,5 mm
Adriaansei m.—. Metathorax niet opvallend krachtig gestreept. Achterdijen ge-

heel of grotendeels zwart. Segment 4 minder sterk verdonkerd
72

72. Voorlaatste voelsprietleden ten dele quadratisch. Voorhoofds-
groeve eng, smaller dan de breedte van een ocel. Metathorax
netvormig gerimpeld, naar het einde toe meer dwarsrimpelig.
6—8 angustiftons Forst.

—. Voorlaatste voelsprietleden duidelijk breder dan lang ( ? ).

Voorhoof dsgroeve niet eng 73
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73. Het 3e en 4e segment geheel, het 5e ten dele rood. Gezicht
smaller dan bij zonellus, quadratisch. 6 mm

stenocarus Thorns.—. Achterlijf minder uitgebreid rood 74
74. Area superoexterna naar binnen toe zwak begrensd. Indruk

der mesopleuren fijn dicht dwarsrimpelig. Het 2e segment 2 X
zo lang als breed. 7 mm Cornelius m.—. Area superoexterna scherp begrensd. Indruk der mesopleuren
vrij krachtig dwarsrimpelig. Het 2e segment 1)/^ X zo lang
als breed ( ? ). 6—7 mm zonellus Forst.

75. Acetabula in het midden diep ingesneden of onderbroken. Me-
tathoraxlijsten ten dele aanwezig. Het 2e segment slechts aan
de eindrand rood 76—. Acetabula niet of zwak ingesneden. Het 2e segment meestal met
bredere rode eindrand 81

76. Legboorkleppen zeer breed, naar de basis sterk versmald. Ace-
tabula niet geheel onderbroken. Het 3e segment aan de eind-

rand verdonkerd. Achterschenen roodgeel, aan de basis smal,

aan het einde breed zwart. 7—8 mm stenogaster Forst.—
. Legboor niet verbreed. Acetabula onderbroken, het 3e segment

meestal geheel rood 77
77. Epicnemiën geheel of grotendeels (naar boven toe) ontbrekend

78
-—. Epicnemiën volledig (soms naar onder toe vervaagd) 79

78. Pronotum onder glad, sterk glanzend. Nervellus zeer zwak ge-

broken. Areola kort gesteeld. Epicnemiën ontbrekend. Voor-
hoofd zwak gekield. Legboor langer dan de petiolus. Het 3e

segment zonder zwarte zijstreep. 7—8 mm
( monozonus Forst. ) victor Thunb.

—. Pronotum grof dwarsrimpelig. Nervellus duidelijk gebroken.

Areola lang gesteeld. Epicnemiën naar boven onvolledig, ove-

rigens zwak. Voorhoofd scherp gekield. Legboor korter. Het
3e segment met zwarte zijstreep. 8—9 mm. ... disclusus Forst.

79. Tegulae, heupen, mandibulae en palpen zwart. 6—7 mm
alticola Grav.

—. Tegulae licht gekleurd. Ook heupen, trochanters, mandibulae

en palpen ten dele licht gekleurd 80

80. Achterdijen grotendeels roodgeel. Metathorax-indruk zwak
dwarsrimpelig. Areae dentiparae fijn onregelmatig rimpehg.

Pronotum onder scherp dwarsrimpelig. 6—8 mm
obceptans Forst.

—. Achterdijen zwart. Metathoraxindruk vooral naar het eind

krachtig dwarsrimpelig. Areae dentiparae grof netachtig rim-

pelig. Pronotum onder minder scherp rimpelig, deels glad.

6—7 mm {discrepans Forst.) parvulus Forst.

81. Zijrand van het 3e segment afgezet ; achterlijf opvallend slank.

82

—. Zijrand van het 3e segment niet afgezet 83
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82. Achterlijf rood, de twee eerste segmenten zwart getekend.

Areola kort gesteeld. Area posteromedia niet geheel scherp oni'-

grensd, de zijlijsten naar voren vervaagd. 7—8 mm
ruliventris StrobU)

—. Achterlijf aan het einde zwart getekend. Areola lang gesteeld.

Metathorax met krachtige lijsten, die de area supero- en poste-

romedia gezamenlijk omgrenst. 7—9 mm .. leptogaster Holmgr.

Fig. 1. Areola van C. leptogaster Forst.

83. Achterdijen zwart 84
—. Achterdijen roodgeel. Metathorax bijna zonder lengtelijsten,

slechts area superoexterna met binnenlijst 95
84. De lengte-indruk der borstzijden leerachtig, zonder dwars-

rimpels. Tussen de ocellen een diep ingedrukt rond putje. 8 mm.
humilis Forst.

—. Lengte-indruk der borstzijden minstens ten dele met dwars-
rimpels. Tussen de ocellen hoogstens een zwak lengtegroef je. 85

85. Metathorax overal met scherpe dw^arsrimpels, die zich regel-

matig, parallel lopend, over de areae dentiparae tot op de areae

spiraculiferae voortzetten. Wanglijst aan het einde lamelachtig

verheven, aan het eind afgerond. 8—9 mm. . . . sobolicida Forst.

—. Metathorax minder regelmatig dwarsrimpelig, de rimpels zet-

ten zich niet tot op de zijden voort. Wanglijst niet verheven.. 86

86. Epicnemiën aan de voorzijde van de borstzijden grotendeels,

vooral naar boven toe ontbrekend of onscherp 87
—. Epicnemiën scherp, volledig (naar boven toe vaak niet ge-

sloten) 89

87. Radius achter de areola sterk gebogen. Metathorax zwak in-

gedrukt, niet dwarsrimpelig. Achterlijfseinde gedeeltelijk rood

gekleurd. Achterschenen bruinrood, einde weinig verdonkerd.
9—10 mm subimpressus Forst.

Fig. 2. Areola van C. subimpressus Forst.

—. Radius zwak gebogen. Metathorax sterk ingedrukt, bijzonder

naar het einde toe dwarsrimpelig. Achterlijfseinde geheel zwart.

Achterschenen geel tot bruinrood, met min of meer brede zwar-

^
) OPM. rufiventris Strobl werd door P. Speiser omgedoopt in admontinus,

1908 Schrift. Natf. Ges. ; deze laatste naam moet dus gebruikt worden.
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te eindspits 88
88. Petiolus bezit meestal een zijgroefje. Postpetiolus zonder fijne

zijlijn. Acetabula smal. Legboor lineair. Achterschenen geel in

het midden. Tegulae $ geel. 8—10 mm inermis Forst.—
: Petiolus zonder zijgroefje. Postpetiolus met fijne zijlijn. Aceta-

bula breder. Legboor zwak ovaal. Achterschenen bruinrood, met
bredere zwarte eindspits. Tegulae $ donker. 8 mm

peraffinis Forst.

89. Ogen zeer zwak uitgerand. Onderste buitenhoek van de dis-

coidale cel stomp. Het 2e segment aan i.et einde, segment 3 en
4 geheel rood. Tegulae donker. 6—7 mm

circumspectans Forst.
—. Ogen duidelijk uitgerand. Onderste buitenhoek van de discoi-

dale cel recht 90
90. Metathorax-indruk netachtig gerimpeld, naar het einde toe

zwak dwarsrimpelig, met korte middenkiel. Lengtelijsten zijn

min of meer aanwezig. Tegulae bruin. 3e Segment met korte zij-

streep, welke meestal van de luchtopeningen verwijderd is. Pe-
tiolus met diep zijgroefje. Radius aan het einde weinig gekromd.

91
—. Metathorax-indruk zonder lengtekiel aan het einde en zonder

zijlijsten. Tegulae meestal licht gekleurd. Zijlijn van het 3e seg-

ment ligt meestal vlak bij de luchtopeningen. Petiolus zonder
of met klein zijgroefje 92

91. Nervulus ver achter de vork. Het 2e segment met aan de boven-
zijde een zwarte basaalvlek. 8—9 mm. remotus Forst.

—. Nervulus kort achter de vork. Het 2e segment voor de helft

zwart getekend. 8—9 mm rectus Thorns.

92. Metathorax-indruk aan de basis niet dwarsrimpelig ; gedeelten

van zijlijsten zijn aanwezig. Tegulae donker 93
-—. Metathorax-indruk dwarsrimpehg ; zijlijsten ontbreken. Petio-

lus zonder groefjes. Achterschenen in het midden roodgeel.. 94

93. Petiolus met zijgroefjes aan de bovenzijde voor de postpetiolus.

Achterschenen zwartbruin, in het midden meer of minder don-

der roodbruin cf. débuts Forst.

—. Petiolus zonder groefjes. Achterschenen rood, aan de basis

zwart. Lijkt op stygiiis Forst. Stigma roodachtig. 10 mm
opacus Thoms.

94. Pronotumzijden onder grof netachtig rimpelig, met weinig

dwarsrimpels. Metathorax-indruk dwarsrimpehg, uitgezonderd

aan de basis. Areola zittend, de teruglopende ader uit het mid-

den. Postpetiolus tussen de spiraculae het breedst, daarachter

naar het einde toe gelijkmatig versmald. 10 mm
proximus Forst.

—. Pronotum-zijden onder dwarsrimpelig. Metathorax zeer diep

ingedrukt, dwarsrimpelig. Areola gesteeld, de teruglopende

ader achter het midden inmondend. Postpetiolus tussen de spi-

raculae niet breder dan aan het einde. 8 mm. anxius Forst.
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95. Poten geheel geel, slechts heupen en trochanters zwart. Seg-
ment 2 rood, aan de basis met donkere vlek, welke niet tot het

midden reikt ; het 5e segment bijna geheel zwart. Tegulae en

mandibulae zwart. 7 mm luteipes Thoms.
—. Poten meer of minder donker getekend 96

96. De teruglopende ader mondt in het midden van de areola. Heu-
pen en trochanters aan het einde geel. Prono tum-zij den onder
glanzend. 6—7mm Mariae D. T.

—. De teruglopende ader mondt achter het midden van de areola. 97
97. Het 3e segment met lange zwarte zijstreep. De teruglopende

ader ver achter het midden der areola ; deze groot en breed, ge-

steeld. 7—9 mm annexas Forst.

—. Het 3e segment zonder lange zwarte zijstreep. De teruglopende

ader een weinig achter het midden der areola 98

98. Het 2e segment achter breed, het 3e en 4e geheel, het 5e aan
de basis en aan de onderzijde licht rood. 7—8 mm

limnobius Thoms.
—. Het 2e segment aan het einde, het 3e geheel, het 4e slechts aan

de zijden roodgeel. Het einde der achterschenen nauwelijks ver-

donkerd. 7—9 mm juvenilis Forst.

Tabel van inlandse soorten.

In de volgende tabel worden onderstaande afkortingen gebruikt :

V : Naamlijst van Snellen van Vollenhoven.
A : Collectie van het Zoölogisch museum te Amsterdam.
L : Collectie Lindemans in het Natuurhistorisch Museum te

Rotterdam.

T : Collectie Teunissen.
W: Collectie van het Phytopathologisch Instituut te Wageningen.

Campoplex.
1. C. carinifrons Holmgr. V: Rotterdam; A: Breda, Nijmegen,

Putten; L: Hulshorst, Ermelo, Epen (L.) ; T: Voor-
burg, Kijf hoek, Vught, Venlo ; W: Bürgst. $ 26 Juni —
9 Aug. o 24 Juni— 8 Oct.

2. C. infestus Forst. A : Rotterdam, Amsterdam. Alkmaar, Put-

ten ; L : Schiedam, Breda, Ermelo, Hulshorst, Vorden,
Groesbeek, Markelo ; T : Schayk, Oisterwijk, Tilburg,

Venlo ; W. Bürgst.

$ 2 Juni— 11 Sept. ? 21 Juni— 4 Oct.

3. C. pugillator L. (canalicnlatiis Forst.) A : Alkmaar, Wolfhezen,
Putten ; L : Epen, Hulshorst, Ermelo ; T : Groesbeek,

Venlo : W. Bürgst.

S Aug. ? 30 Juli— 7 Oct.

4. C. rugifer Forst, fn. n. sp. L : 1 2 Epen Aug. '26.

5. C. mactator Forst, [n. n. sp. L : Ì ? Hulshorst 25.6. '35. T : 1

$ Valkenburg 7.8.'37.
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6. C. falcator Thunb. A : Naarden, Venlo ; L : Schiedam, Breda,
Verden, Markelo, Hulshorst, Ermelo, Epen ; T : Voor-
burg, Tilburg, Herpen, Beek (Nijm.) ; W: Bürgst.

$ 17 Juli— 9 Aug. $ 29 Juli— 1 Oct.

7. C. confusus Forst. fn. n. sp. A : Rotterdam, Venlo ; L. :

Markelo, Groesbeek, Vorden, Delden (O), Epen (L) ;

T : Voorburg, Tilburg, Exaeten ; W: Bürgst. $ Aug.
—1 Sept. ? 11 Mei —1 Sept.

8. C. oxyacanthae Boie {mixtus Sehr. ; angustatus Thoms.) A :

Putten. L : Rotterdam, Breda, Gilze, Hulshorst, Ermelo,

Hoog Buurlo, Vorden, Mechelen (L. ) ; T: Voorburg,
Kijf koek, Haaren, Schayk, Exaeten, Venlo, Tegelen ;W: Bürgst, Wageningen. $ 15 Mei —31 Juh ? 15 Mei
—27Sept.

9. C. [laviscapus Thoms. A : 1 5 Oisterwijk 23 Mei 1896. W:

1 $ Buunderkamp Aug. 1912.

10. C. obliferatus Holmgr. L: Epen (L.) Aug. '24, Ermelo; W.
Bürgst Sept. $ 5 Juni —22 Juni.

11. C. terebrator Forst. A : Amsterdam, Venlo ; L : Schiedam, den
Haag, Breda, Ermelo, Vorden, Valkenburg ; T : Voor-
burg, Kijfkoek, Herpen, Tilburg, Moergestel, Oss,

Schayk, St. Pieter ; W: Bürgst. $ 28 April— 9 Aug.
? 17 April— 29 Aug.

12. C. nitidulator Holmgr. V: 1 $ Arnhem 25-6.71 v. Med. de
Rooy. A : Hilversum ; L : Ermelo, Valkenburg ; T :

Tilburg, Herpen, Swalmen, Venlo, Hilversum. $ 8 Mei
—22 Juni ? 24 Juni— 17 Juli.

13. C. myrtillus Desv. {nobilitatus Holmgr.) /n. n. sp. T : 1 $

Meiendel 20 Mei 1941.

14. C. cultrator Grav, V ; Juli, Den Haag ; A : Roermond, Venlo ;

L; Delden (O), Ermelo; T: Venlo; W: Liesbosch.

S 27 Mei—31 Mei ? 31 Mei—30 Juni.

15. C. latungula Thoms. fn. n. sp. L: Ermelo, Putten, Hulshorst;

T : Venlo ; W: Bürgst, Liesbosch. $ 28 Mei —5 Juni,

? 8 Juni —5 Juh.

16. C. rugulosus Forst, fn. n. sp. A : l 9 Apeldoorn 29.6.1897 leg.

J. Th. Oudemans ; T : 1 $ Terlet 30.6.1943.

17. C. För steri nov. nom. {pugillator auct. non L.) L: Ermelo.

Hulshorst ; T : Vught, Haaren, Udenhout, Laren

(N.H.); W: Bürgst, Rotterdam. 5 6 Mei —̂14 Aug.
var. zonder oogpunten L : 1 $ Hulshorst ; W. 1 ? leg. Schmie-

deknecht.

18. C. contumax Forst, fn. n. sp. {foveolatus Forst.) A : Laag
Soeren, Plasmolen ; L: Harderwijk, Delden (O) ; T:
Meyendel, Venlo, Hieno ; W: Bürgst. $ 10 Mei —
26 Mei, 5 27 Mei—24 Juni.

19. C. adjimctus Forst, [n. n. sp. L : Ermelo ; T : Venlo, Schayk,

Udenhout; W: Bürgst, d" 9 Mei^4 Juni, 2 20 Mei^ 1 JuU.



HET GENUSCAMPOPLEX. 263

20. C. politus Forst. fn. n. sp. {[lavipalpis Forst; spoliator Forst.)

A : Rotterdam ; L : Delden (O), Valkenburg ; L : Til-

burg, Heino, Udenhout ; W: Bürgst. S 9 Mei —1 Aug.,
1 5 19.6.'41 leg. A. Adriaanse.

21. C. insignitus Forst, fn. n. sp. L : 1 9. Delden (O) 29 Mei ; T :

1 o Tonsel 17 Mei, 1 $ Coirle 4 Mei.
22. C. vigilator Forst, fn. n. sp. L: Delden (O), Hulshorst; T:

Heino ; W: Bürgst. $ 14 Mei —3 Juh, ? 23 Mei.
23. C. balticus Haberm. fn. n. sp. A : Ì $ Oisterwijk 25.5.1898.

24. C. xenocampfus Forst, fn. n. sp. W; 1 ? Ginneken 2.7.1871.

25. C. auritus Kriechb. fn. n. sp. L : Vorden, Epen (L), Hulshorst,

Ermelo ; T : Venlo, Ulvenhout, Valkenburg, Leidsche
Hout. ? 26.7—22.8.

26. C. anceps Holmgr. fn. n. sp. L: Rotterdam, Zevenhuizen (Z.
H.), Ermelo. Schiedam, 1 S Epen (L) 8.1926, 1 S

Schayk 5.8.1946; T: Voorburg; W: den Haag.
S 18.8—31.8. ? 24.8—16.9.

27. C. lapponicus Holmgr. fn. n. sp. L : Hulshorst, Vorden ; T :

Oisterwijk, Ulvenhout. Tilburg. ? 14 Aug. —18 Sept.

28. C. bucculentus Holmgr. A : 2 î Putten, Laag Soeren ; L : Del-
den ( O) ; V : 1 9 bij Rotterdam ( Franssen ) ; W:

Bürgst. ? 1 Aug.—22 Aug.
29. C. stygius Forst. /. n. sp. L : Ermelo ; W: duin bij Bloemen-

daal. S 9.5—19.5, $ 9.5—28.5.
30. C. aversus Forst. fn. n. sp. A : Oisterwijk ; L : Ermelo ; W

Bürgst $ 8.6.— 17.6, $ 23.5—25.8.
31. C. spinipes Thoms. fn. n. sp. L: Hulshorst, Groesbeek ; T

Schayk, Meyendel; W: Bürgst. cT 6.6—20.8. 2 24.7—1.9
32. C. subcinctus Forst. ( circumcinctus Forst.) L: Ermelo, Gilze

Breda, Rotterdam, Schiedam, Zevenhuizen, Epen (L)
Valkenburg ; T; Oisterwijk, Tilburg, Beek (Nijm.).

S 30 Juni— 28 Aug. $ 18 Juni— 23 Sept.

33. C. subimpressus Forst. fn. n. sp. L : Hulshorst, Ermelo ; T ;

Voorburg, Heino, Stein (L. ) ; W: den Haag, Bürgst.

ê 4.5—25.7. ? 8.7—1.9.
34. C. stenogaster Forst. fn. n. sp. T : St. Pieter 2 9 2S 11. 6. 1942,

1 ? Wassenaar, Duinrei 24.6.'43. W: 1 S Velzen
15.6. C. Ritsema.

35. C. rufiventris Strobl.i
) fn. n. sp. L : 1 $ Epe, Aug. '26 det. Ha-

bermehl.

36. C. leptogaster Holmgr. V : Arnhem 1 ? v. d. W. ; A:
Overveen ; L: Ermelo, Hulshorst, Delden (O) , Was-
senaar, Schiedam; T: Oisterwijk. S 1.7 —1.8. $ 23.5

—29.8.
37. C. tenuis Forst. fn. n. sp. A : \ $ Putten 12 Aug. 1885 leg. J.

Th. Oudemans.
38. C. erythrogaster Forst. L: Vorden 1 S 18.5.1919; T: 1 ^

Heino Juni 1943 ; W: 1 ? omgev. van Breda 5.1897.

^) Zie opm. pag. 259.
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39. C. notabilis Forst, [n. n. sp. A : 1 $ Venlo 25.5.1877 ; L : 1 ?

Vorden 18.5.1919.

40. C. heterocerus Forst, /n. n. 5p. T : 1 $ St. Pieter 1 1 .6, 1 $

Vught 2 Juli.

41. C. angustifrons Forst, /n. n. sp. A: Putten; L: Hulshorst,

Leersum. Ermelo ; T : Tilburg, Meyendel, Horn ; W:

Bürgst, Baarn, Voorst. $ 31.5—18.8; $ 21.6—29.8.

42. C. zonellus Forst, /n. n. 5p. L : 1 $ Hulshorst 20.7.1933.

43. C. victor Thunb. (monozonus Forst.; disseptus Forst.) V:
Naaldwijk 3 Aug. '74, Rotterdam (Franssen). Beide
exemplaren gingen verloren. L :; 1 $ Putten Mei 1928.

44. C. alticola Grav. [n. n. sp. T : l $ Oisterwijk 28.8.1941 det.

A. Roman.
45. C. obreptans Forst. [n. n. sp. h : \ ? Breda Aug. det. Haber-

mehl.

46. C. parvulus Forst, {discrepans Forst.) [n. n. sp. L: Markelo ;

T : Herpen, Venlo, Tilburg ; W: Bürgst. S 30.6

—

3.10; $ 31.5—7.10.

47. C. humilis Forst, [n. n. sp. T : \ $ Schayk 15.7.1945.

48. C. sobolicida Forst, fn. n. sp. : L : Ermelo, Hulshorst, Leersum ;

T : Venlo. Schayk, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk,

Oosterhout ; W: Buunderkamp, Bürgst, Valkenburg.

$ 15.5—9.9; ç 15.5—20.9.

49. C. inetmis Forst. T : Schayk, Tilburg, Oisterwijk, Horn, Ven-
lo ; L : Hulshorst, Ermelo, Vorden ; W: Bürgst, Rijs-

bergen. $ 31.5—1.9; 2 20.6—4.10.

50. C. vemotus Forst. fn. n. sp. A : Overveen ; L : Hulhorst ; T :

Schayk; W: Bürgst. $ April— 15 Juh ; 9 22 Mei —
2 Juh.

51. C. Mariae D. T. fn. n. sp. L: Hulshorst; T: Laren (N.H.),

Venlo ; W: den Haag, Bürgst. $ 30 Juli —1 Sept. ;

$ 26 Juni— 30 Aug.
52. C. limnobius Thoms. fn. n. sp. T : 1 $ Venlo 3.6.1942 ; L : 1

9 Rotterdam 30. 8. '25 det. Habermehl. Limnobius Sm. v.

B. bleek te zijn annexus Forst, en Mariae D. T., dus

was ten onrechte als inlands opgegeven.

53. C. annexus Forst. fn. n. sp. L : Hulshorst, Ermelo, Vorden,

Epen (L. ) ; T : Loon op Zand ; W: Valkenburg, Bre-

da. $ 8.6—10.8; $ 25.5—7.9.

54. C. libertatis m. n.sp. en fn. n. sp. Gegevens en beschrijving ;

onder.

55. C. praecox m. n. sp. en fn. n. sp. Gegevens en beschrijving : zie

onder.

56. C. carinifer m. n. 5p. en fn. n. sp. Zie verder onder bij remarks.

57. C. Adriaansei m. n. sp. en fn. n. sp. Zie verder onder bij re-

marks

58. C. Cornelius m. n. sp. en fn. n. sp. Zie verder onder bij remarks.
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Opm. Het individu dat Snellen van Vollenhove onder

floricola Grav. verstond (717 a), 1 ç 30 April bij Arnhem, is

verloren gegaan en kan niet in deze lijst worden opgenomen, daar

floricola Grav. niet opgehelderd is.

Remarks on Campoplex Species.

Campoplex oxyacanthae Boie : Syn. C. angustatus Thoms.
I consider angustatus Thoms. synonymous with oxyacanthae

Boie, for the length of the body and the narrowness of the head
behind the eyes are not constant in this species.

Campoplex libertatis n. sp.

Head behind the eyes a little narrowed, fine punctured, some-
what shining ; frons with a fine carina, that is nearly wanting in one
specimen. The middle of the face somewhat rugose, with sparse

punctures and rather shining. Antennae stout. Cheeks two fifth

shorter than the basal width of the mandibles. Scutellum moderate
shining, laterally margined at the base. Metathorax broadly lon-

gitudinally impressed, with distinct longitudinal costae. The longi-

tudinal impression transversely rugose, the wrinkles becoming more
strong towards the apex. Area superoexterna with inner costa.

Mesopleurae matt, very finely punctured on a rugulose background ;

speculum dull, not punctured. The impression of the mesopleurae

finely transversely scabriculous, the upper half more strongly.

Epicnemia entire. Acetabula narrow, not incised. Areolet petiolate,

emitting the recurrent nervure before its centre. Nervulus postfur-

cal ; Nervellus intercepted far below the centre. Tarsal claws not

longer than pulvilli, closely and distinctly pectinate. Abdomen matt,

sickle-shaped, strongly compressed. Terebra short, with parallel

sides. Sides of the petiole nitidulous, glabrous, without glymmae,
with a distinct foveola before the post-petiole.

Black. Palpi, a mark at the base of the mandibles, anterior tro-

chanters and femora, apices of intermediate femora brownish yel-

low. Tegulae, anterior and middle femora, the second segment later-

ally and broadly at apex, segment 3 and 4 and extreme base of 5.

segment yellow. Coxae, middle and hind trochanters and femora

and hind tarsi blackish. Hind femora at extreme apex and base

and the middle tarsi piceous. Third segment with or without a

short black line laterally. (In the type it only occurs at the left

side ! ) Instantly known from other yellow species by the elevated

genal costa, that is rounded off at its end. Length 12—14 mm.
$ . Similar, but with more yellow on the 5. segment, intermediate

femora for the greater half rufous, at apex yellowish.

9 Holotype, Terziet 5. Aug. 1937; $ Allotype Heino 19.6.1944

and Paratypes ? Venlo 21 and 24 June 1942, all in my collection.
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Campoplex Försteri nov. nom. {pugillator auct. non L. ).

It is Dr. Roman, who pointed out that canaliculatus Forst is the
same species as pugillator of Linné. Pugillator auct. non L. requires
a new name. Roman suggested me in a letter the name Försteri.

Campoplex praecox n.sp.

? Holotype. Head behind the eyes a httle narrowed, matt. Frons
with a fine carina, rugulose, above the antennal scrobes somewhat
longitudinally scabriculous. Face matt, finely punctured on a micro-
scopically rugulose background. Cheeks half shorter than the basal

Fig. 3. Campoplex preacox m. a Epicnemia

width of the mandibles. Antennae straight, not about the length of

the body. Mesonotum dull, finely rugulose and punctured. The
lower half of the propleurae without transverse wrinkles. Mesopleu-
rae rather shining, closely and finely rugulose punctured, next of

the longitudinal impression less punctured, the longitudinal im-

pression itself transversely scabriculous. Speculum more shining,

hardly rugulose. Epicnemia not entire. Acetabula narrow. Scutellum

with lateral margins extending to its centre, coarsely and closely

punctured. Area superoexterna with inner costa. Middle of meta-
thorax rather strongly impressed, impression more or less transver-

sely scabrous, next of impression rugose, towards the sides more
scabrous. Areolet petiolate, sometimes sessile, emitting the recurrent

nervure in or before its centre. Discoidal cell apically obtuse-angled.

Nervulus obhque, rather postfurcal. Nervellus intercepting far be-

low the centre. Tarsal claws not longer than pulvilli. Abdomen
dull, squeezed laterally, but not knifehke. Petiole with glymmae and
foveola before the postpetiole. 2. Tergite nearly 2 times as long

as wide, little compressed ; 3. tergite with lateral margin turned

over. (Förster calls this ,, aufgebogen") Terebra short, slightly

broadened apically. First sternite as long as second.

Black. Palpi, a mark at the base of the mandibles, tegulae, an-

terior leggs except coxae, apex of the middle femora, middle and
hind tibiae flavous. Extreme apex of hind tibiae brown. Stigma
and intermediate tarsi piceous. The posterior third of second seg-

ment, third segment and fourth at base with little lateral spots

yellowish red. Length 7,5 —9 mm.
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S Allotype. Similar but metathorax less impressed and more
rugulose. 2. Tergite 2 times as long as wide.

Holotype ? and allotype $ in the collection of the Phytopatho-
logical Institute at Wageningen, Paratypes in my collection. More
than 20 specimens at Bürgst April 1914, 1 5 Vaals July 1914.

Only 1 S Bürgst April. 1 ? Gilze 4 Aug. 1919 and 1 ç Ermelo
18. Aug. 1937 in the Rotterdam collection.

Campoplex sfygius Forst. ? .

Similar to $ . Antennae rather short and stout. Terebra short,

abdomen Httle compressed laterally. Length 9—1 1 mm.
Many $ and S in the collection of the museum at Rotterdam,

captured by J. Lindemans near Ermelo.

Campoplex politus Forst,

The descriptions of politus Forst, and spoliator Forst, are very
similar. Specimens $ $ examined showed the abdomen more or

less shining, the mesopleurae shining and even matt. (This occurs

also in C. Forsten m.) The carina at apex of metanotum does not

want, but sometimes there are more carinae. In my opinion politus

Forst., flavipalpis Forst., spoliator Forst, and medianus Forst, be-

long to the same species, which ought to be named politus Forst.

Probably splendens Thoms. belongs also to this species.

Campoplex con[usus Forst. Syn. consimilis Schmied.
The descriptions leave no room for doubt that F ö r s t e r's and

Schmiedeknecht's species are synonymous. In his key to

the species Schmiedeknecht does not place con[usus Forst,

next to canaliculatus, infestus and mixtus as Förster does. Per-

haps his mistake is referable to this.

Campoplex contumax Forst. Syn. foveolatus Forst.

In my opinion these two species are synonymous, because there

are intermediate forms between the greater impression on the sides

of the petiole in foveolatus Forst, and the less impressed foveola

in contumax Forst. Seldom the areolet is sessile. Length 8—10 mm.
This species is recognised by the vague ocellus-shaped point in

the emargination of the eyes next the scrobes, which also may be
wanting as in Försteri m.

Campoplex suhcinctus Forst. Syn. circumcinctus Forst.

Campoplex subimpressus Forst, is not synonymous with suh-

cinctus Forst, as Ulbricht (1916 III p. 10) supposes. In my
opinion suhcinctus Forst, and circumcinctus Forst, are the same
species. Förster captured only one specimen of both species,

but I examined many specimens of S and $ .

In some $ the tegulae are piceous, in the $ they are less dar-

kened, most times brown-red or ochraceous. In his key to the spe-
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des circumcinctus belongs to the species with dull mesopleurae,
but in his description he says, the mesopleurae being partly smooth.

Campoplex auritus Kriechb. $ .

It differs from anceps $ in being less longitudinally scabrous
above antennal scrobes. Anterior coxae without yellow. Nervellus
antefurcal, distinctly intercepted. Abdomen more compressed as in

anceps Holmgr., the red apical margin of 2. segment very narrow.
In other points similar to the $ . In anceps Holmgr. there is a
remarkable difference in coloration of hind tibiae between the 2

sexes. I know only one $ in the Rotterdam collection. One anceps
Holmgr. $ det. Roman in my collection, does also belong to

auritus Kriechb.

The $ $ o{ the following species don't differ considerably from
the 5 ? : latungula Thoms., spinipes Thoms., angustifrons Forst.,

limnobius Thoms. and stenogaster Forst. In the last species the an-
tennae are somew^hat longer and stouter, abdomen at anus broad-
ened and shining.

Campoplex subimpressus Forst. $

Similar to the S . Instantly known by the hyahne wings and the

radial nervure, arcuate and thickened above areolet, as Ulbricht
also says. Anterior coxae black. Anterior femora black-marked
below ; middle femora for the greater part black. Terebrae narrow,

parallel sided, as long as the 3. segment above. 9—10 mm. In my
collection (fig. 2, see above p. 259).

Campoplex carinifer n.sp. $ .

Head strongly narrowed behind the eyes. Frons with very sharp

carina. Propleurae rugose, below with a few logitudinal wrinkles,

rather shining. Mesopleurae closely and finely punctate, below
scabriculous, shining, upper half smooth and shining ; in some spe-

cimens upper half also scabriculous. The lower half of the longitu-

dinal impression with a rugulose network, the upper half trans-

versely rugulose. Epicnemia entire. Acetabula narrow, without

notch. Scutellum convex, with sparse punctuation and scabriculous,

shining, apically rugose, at extreme base laterally marginate. Meta-
thorax not strongly impressed, areolae superoexternae with distinct

costa, coriaceous. The impression rugulose, with traces of longitu-

dinal costae. Areolae spiraculiferae transversely rugulose. Wings
infumate ; stigma piceous. Areolet shortly petiolate, emitting the

recurrent nervure behind its centre. Nervellus oppositus, intercepted

somewhat below its centre. Abdomen slender, rather shining.

Lateral margin of 2. segment black ; 3. tergite with lateral margin

turned over and black from the base till beyond its centre. Terebra

slender, towards its base somewhat narrowed, as long as length

of 3. segment. First ventral segment one third longer than second.

Black. Parts of mandibles and palpi yellowish. Tegulae piceous.

Front legs reddish yellow, coxae and trochanters dorsal black.
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Middle and hind legs black, tibiae and middle femora apically

reddish yellow, tarsi brown. Hind tibiae brown red, till piceous,

blackish at base. 2. Segment at apex laterally and mostly centrally

reddish, 2. and 3. segment red, base of 2. segment darkened above,

sometimes centre also darkened, 3. segment in 2 specimens dark-

ened centrally and in one specimen also apically; 4. segment

black, anterial and lateral margins reddish, except centre. Length
12—14 mm.

Paratypes 3 $ Schayk, 21 June 1943 and 2 $ Venlo, 19 June

and 21 June 1942, in my collection. I saw also one ? from Puidoux,

Switzerland, 14 June 1942 in the collection Beaumont. $

unkwown.
I consider this species closely allied to perditot Forst, but it

differs in having the epicnemia entire, scutellum shallowly punctu-

red, the lateral margin of 3. segment in another manner, and the

spiraculae of 3. segment situated more closely to the lateral m.ar-

gin than to its base.

Campoplcx Adriaansei n.sp. 5 .

Head a little narrowed behind the eyes. Frons dull, with a fine

carina. Sulcus between antennae rather broad. Antennae a little

setaceous, apical flagellar joints quadrate. Pronotum with distinct

transverse wrinkles. Mesopleurae dull, rugulose and punctulated,

impression rather strongly transversely scabrous. Epicnemia entire,

above open. Acetabula narrow, without notch. Scutellum laterally

marginate nearly till the end, basal half sparsely rugulose punctu-

lated, soft shining, apical half dull, with more close punctuation.

Metathorax a little impressed, whole length strongly transversely

scabrous, towards base irregular. Areae superomediae with distinct

inner costa, at apex less distinct. There are no longitudinal costae.

Areolet shortly petiolate, emitting the recurrent nervure behind its

centre ; radius externally slightly curved. Nervulus somewhat
postfurcal. Nervellus oppositus, not or hardly not intercepted.

Abscissula hardly longer than recurrent nervure. Abdomen with

the first sternite twice longer than second. Before postpetiole a

foveolet. Glymmae well developped ; postpetiole laterally margi-

nate ; 2. segment two thirds longer than broad, scarcely compres-

sed ; 3. segment a little longer than broad. Abdomen wholly fine

pubescent. Terebra sHghtly broadened beyond the middle.

Black. Antennae badious beneath. Anterior margin of mandibles,

palpi apically and tegulae ochraceous. First segment apically, 2.

segment also at base laterally brownish red. Legs red yellow, front

coxae black, at apex and trochanters badious, middle and hind

coxae and trochanters black, hind femora at basal half piceous.

Length 7,5 mm,
1 ? Holotype, Epen Aug. 1926, leg. J. Lindemans in the

collection of the Rotterdam museum. It differs from allied species

by the strong sculpture of metathorax. S unknown.
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Campoplex Cornelius n.sp. $ .

Closely allied to zonellus Forst., but differs in having the face

finer punctulated, the apical flagellar joints not distinctly broader
than long, the impression of the mesopleurae not transversely

scabrous, but finely and closely scabriculous, below coriaceous ;

the area superoexterna with a short feebly inner costa, the areae
spiraculiferae more distinctly transversely scabriculous, the 2. seg-
ment 13^ times longer than broad. Length 7 mm.

1 $ Holotype, Hulshorst 26 June 1934, leg. J. Lindeman s.

In the museum collection at Rotterdam.

Campoplex zonellus Forst. $

Similar to 9 , but antennal joints longer and therefore apical

flagellar joints quadrate ; 2. segment 2 times longer than broad ;

anterior coxae lightbrown coloured. In coll. Lindemans in

Rotterdam.

Campoplex remotus Forst.

I am very strongly of the opinion, that F ö r s t e r's blandus is

entirely synonymous with remotus Forst. The points of difference

in the descriptions are referable to individual variations, a.o. the

lateral black margin of the 3. segment, that may approach more
or less the spiraculae. The areolet is shortly or somewhat longer

petiolate. The description of rectus Thoms. is not so detailed, that

it is possible to synonymise it with this or another species.

Campoplex peraffinis Forst. ? .

I found the unknown 5 in a sending from Mr. J. de Beau-
mont, Lausanne. The terebra of peraffinis is slightly broadened
beyond the centre, in inermis it is parallel-sided. In peraffinis the

postpetiole has a fine margin, in inermis it is immarginate. Inermis

has a foveola on the sides of the petiole, in af finis these are wanting.

The acetabula of peraffinis are broader margined ; the metathorax is

rugulose, seldom transversely. The first and second sternite are

brown, the hind tibiae are much darkened, in the middle more or

less reddishbrown ; the postpetiole is always black, the 2. segment
laterally never red coloured ; tegulae of $ yelow, of $ brown. In

my collection and in Mr. de Beaumon t's.

Oss.


